UCHWAŁA NR XLI/344/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności
nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U.
z 2018 r.,
poz. 1432) oraz art. 24 ust. 5 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1997 r.
o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 91 ze
zmianami: Dz.U. z 2018 r., poz. 1162) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń od Krajowego Ośrodka
Wspierania Rolnictwa nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym Nr 90/132
o powierzchni 0,6691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Sztumie prowadzi założoną księgę wieczystą GD2I/00002968/9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/308/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności
nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Uzasadnienie
W świetle art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1997 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 91) nieruchomości wchodzące
w skład Zasobu Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność
jednostce
samorządu
terytorialnego,
jeżeli
są
przeznaczone
w miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących
wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji
publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo,
jeżeli położony jest na nich cmentarz.
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę Nr 90/132 pełni funkcję boiska sportowego oraz
miejsca spotkań kulturalno-oświatowych mieszkańców miejscowości Bruk.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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